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مقاله علمي  -پژوهشي

اندازهگیری حجم آب آبیاری و بهرهوری آب باغات انار در کشور
محمدعلی شاهرخ نیا  ،*1فریبرز عباسی ،2ابوالفضل ناصری ،3ابوالقاسم حقایقی مقدم ،4مصطفی گودرزی ،5مسعود
فرزام نیا ،6حسین پرویزی ،7سید حسن موسوی فضل 8و محمدمهدی

قاسمی9

چکیده
با توجه به محدوديت منابع آبی كشور ،ضرورت بهبود بهرهوری آب كشاورزی و اهمیت تولید انار در كشور ،لزوم اندازهگیری و تحلیل حجم
آب آبیاری و بهرهوری آب در تولید اين محصووووه مهم آرو و ار میگردد .در اين مطالعه ،حجم آب آبیاری و عمل رد انار در بیش از  021باغ
منتخب در استانهای اصفهان ،خراسان رضوی ،مركزی ،سمنان ،يزد و فارس بهصورت میدانی اندازهگیری رد .از تحلیل واريانس برای بررسی
تفاوت احتمالی عمل رد ،حجم آب آبیاری و بهرهوری فیزي ی آب در تولید انار اسووتفاده گرديد .نتاين نشووان داد بهجز عمل رد ،تفاوت حجم آب
آبیاری و بهرهوری آب در استانهای يادرده معنیدار بود .میانگین وزنی عمل رد انار در كشور  20/5تن در ه تار به دست آمد .میانگین وزنی،
حجم آب آبیاری  09741مترم عب در ه تار بود .میانگین وزنی بهرهوری آب آبیاری  0/94كیلوگرم بر مترم عب برآورد رووود .میانگین وزنی
بهرهوری آب و بارش مؤثر درازمدت  0/97كیلوگرم بر مترم عب و بهرهوری آب و بارش مؤثر سووواه جاری  0/94كیلوگرم بر مترم عب بود.
حجم آب آبیاری باغهای انار و نیاز آبی ناخالص در استانهای منتخب مشابه هم نبود .در بعضی استانها مانند فارس ،خراسان رضوی ،سمنان
و مركزی حجم آب آبیاری كمتر از نیاز آبی ناخالص و در ا ستانهای ا صفهان و يزد بی شتر از نیاز آبی ناخالص بود؛ اما بهطور میانگین در سطح
كشووور ،حجم آب آبیاری نزديک به نیاز آبی ناخالص در سوواه انجام تح یق ( )44-0441و نیاز آبی ناخالص بلندمدت بود .متوسووح حجم آب
آبیاری در سامانههای آبیاری قطرهای و سطحی به ترتیب  4410و  05795مترم عب در ه تار به دست آمد كه نشاندهنده  47درصد كاهش
آب آبیاری در سامانه آبیاری قطرهای نسبت به آبیاری سطحی است.
واژههای کلیدی :بهرهوری آب انار ،پنمن مانتیث ،حجم آب مصرفی انار ،نیاز آبی گیاه0

مقدمه

اطراف آن است .انار میوهای با ارزش تغذيهای باال و از مهمترين

انار میوهای نیمه گرمسیری است كه بومی ايران و كشورهای

محصوالت باغی ايران بوده كه  9درصد از كل محصوالت باغی

 1دانشیار پژوهشی بخش تح ی ات فنی و مهندسی كشاورزی ،مركز تح ی ات
و آموزش ك شاورزی و منابع طبیعی ا ستان فارس ،سازمان تح ی ات ،آموزش
و ترو ين كشوووواورزی ،روو و یراز ،ا يران (* نويسوووونووده مسوو و وه

 9مربی پژوهشی ،بخش تح ی ات فنی و مهندسی كشاورزی ،مركز تح ی ات
و آموزش كشوواورزی و منابع طبیعی اصووفهان ،سووازمان تح ی ات ،آموزش و
تروين كشاورزی ،اصفهان ،ايران
 7استاديار پژوهشی ،مركز ملی تح ی ات روری ،سازمان تح ی ات ،آموزش و
تروين كشاورزی ،يزد ،ايران
 1اسووتاديار پژوهشووی ،بخش تح ی ات فنی و مهندسووی كشوواورزی ،مركز
تح ی ات و آموزش كشوواورزی و منابع طبیعی سوومنان(روواهرود) ،سووازمان
تح ی ات ،آموزش و تروين كشاورزی ،راهرود ،ايران
 4ا ستاديار پژوه شی ،مو س سه تح ی ات فنی و مهند سی ك شاورزی ،سازمان
تح ی ات ،آموزش و تروين كشاورزی ،كرج ،ايران
تاريخ دريافت 0911/4/41
تاريخ پذيرش 0911/00/41

)mashahrokh@yahoo.com

 2اسووتاد پژوهش موسووسووه تح ی ات فنی و مهندسووی كشوواورزی ،سووازمان
تح ی ات ،آموزش و تروين كشاورزی ،كرج ،ايران
 4دانشووویار پژوهشوووی ،بخش تح ی ات فنی و مهندسوووی كشووواورزی ،مركز
تح ی ات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان آذربايجان ررقی ،سازمان
تح ی ات ،آموزش و تروين كشاورزی ،تبريز ،ايران
 9اسووتاديار پژوهشووی ،بخش تح ی ات فنی و مهندسووی كشوواورزی ،مركز
تح ی ات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ،سازمان
تح ی ات ،آموزش و تروين كشاورزی ،مشهد ،ايران
 5اسووتاديار پژوهشووی ،بخش تح ی ات فنی و مهندسووی كشوواورزی ،مركز
تح ی ات و آموزش كشووواورزی و منابع طبیعی اسوووتان مركزی ،سوووازمان
تح ی ات ،آموزش و تروين كشاورزی ،اراک ،ايران
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ايران را تش یل میدهد .ايران از نظر سطح زير كشت و تولید انار

كشت توسعه باغهای انار مس له تغییر اقلیم ،گرما و كمآبی در

دارای رتبه سوم جهانی پس از هند و چین است .سطح زير كشت

مناطق انار كاری است كه اين مش ل بهردت حفظ و نگهداری

جهانی انار بیش از  511هزار ه تار با تولید ساالنه در حدود 9/5

باغهای انار را با مش ل روبرو كرده است .توجه به اين امر و

میلیون تن است (جلیلی م دم .)0444 ،كشورهای اصلی

كاهش آسیبهای ناری از تنش آبی ،نیاز به برنامهريزی مناسب

تولیدكننده انار در دنیا نیز به ترتیب اهمیت رامل هند ،چین،

و بهكارگیری روشهای به باغی و بهنژادی در رابطه با باغهای

ايران ،تركیه ،افغانستان و آمري ا هستند .بر اساس آمار ساه 0441

انار است (بنیان پور.)0441 ،

كل سطح زير كشت انار در ايران حدود  41هزار ه تار با تولید

اگرچه انار گیاهی بومی مناطق خشک و نیمهخشک دنیا

بیش از يکمیلیون تن بوده است .استانهای فارس ،مركزی،

است ،اما برای رسیدن به تولید تجاری و بهینه در طوه فصل ررد

خراسان رضوی ،اصفهان ،يزد ،سمنان ،قم ،خراسان جنوبی،

خشک نیازمند آبیاری است .آثار كمآبی بر ررد و عمل رد انار در

لرستان و كرمان از استانهای اصلی تولیدكننده انار هستند .میزان

پژوهشهای مختلف موردبررسی قرارگرفته است .اولین و

تولید انار در ساه  44نیز بیش از يکمیلیون و  011هزار تن برآورد

مهمترين اثر كمآبی ،اختاله ررد و است رار گیاهان و در نتیجه

رده است (جلیلی م دم .)0444 ،هند با تولید دو میلیون تن انار

كاهش عمل رد آنها است .پژوهشهای پیشین نشان میدهد

در رتبه اوه ،چین با تولید  0/9میلیون تن در رتبه دوم و ايران با

خش ی بهصورت معناداری بر ررد نهاهها تأثیر منفی دارد.

تولید نزديک به  705هزار تن در رتبه سوم قرار دارد .سطح زير

ریردلی و طهماسبی ( )0442تأثیر روری آب آبیاری را بر بهره-

كشت باغهای انار در ساه  0449حدود  40هزار ه تار بوده و

وری آب در تولید انار در ساوه مورد بررسی قرار دادند .نتاين نشان

بیشترين سطح زير كشت در استان فارس و بعدازآن در

داد كه روری بهرهوری آب را پايین میآورد .میزان بهرهوری در

استانهای خراسان رضوی ،اصفهان ،مركزی و يزد است .میزان

روریهای آب  9و  01دسی زيمنس بر متر به ترتیب  0/44و

تولید محصوه انار در اين ساه حدود  705هزار تن بوده كه

 1/44كیلوگرم بر مترم عب بود .راد و هم اران ( )0449اثر كمآبی

بیشترين میزان تولید به ترتیب مربوط به استانهای فارس و

بر عمل رد انار رقم رباب نیريز را در يزد كه يک منط ه خشک

بعدازآن استانهای مركزی ،خراسان رضوی ،يزد و اصفهان است

است مورد بررسی قرار دادند .نتاين نشان داد كه اثر كمآبی بر

(لطفیان .)0447 ،بررسی عمل رد محصوه انار از ساه 0417

عمل رد و كیفیت میوه در م ايسه با راخصهای رردی گیاه

تاكنون در كشور نشان میدهد كه میزان عمل رد از حدود  01تا

بیشتر بود .كمآبی باعث كاهش عمل رد ،كاهش اندازه میوه و

 05تن در ه تار متغیر بوده كه تا ساه  0449افزايشی و پس از

كاهش میزان اجزای میوه از جمله دانه انار ،هسته ،آب و پوست و

يک افت نسبتاً رديد در ساه  0449و رسیدن به حدود  01تن در

افزايش مواد جامد محلوه ،اسیديته قابل تیتراسیون رد .ايشان

ه تار ،مجدداً افزايشيافته است .میزان تولید از حدود  911هزار

برنامهريزی آبیاری بر اساس تأمین  75درصد نیاز آبی و روش

تن تا  0011هزار تن متغیر بوده كه پس از كاهش در ساه 0449

آبیاری بابلر را توصیه نمودند .در اين ررايح حجم آب آبیاری

( 715هزار تن) ،مجدداً افزايشيافته است .سطح بارور بین حدود

 9759مترم عب در ه تار و راخص بهرهوری آب  0/1كیلوگرم

 47111ه تار تا  79111ه تار و سطح غیر بارور بین  04111تا

بر مترم عب بود .طاوسی و هم اران ( )0445تأثیر تنشهای

 41111ه تار متغیر بوده است (احمدی و هم اران.)0441 ،

روری و خش ی را بر روی يک رقم انار در خراسان جنوبی مورد

مهمترين چالش تولید انار در ايران پايین بودن بازده

بررسی قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند كه انار درختی م اوم در

اقتصادی باغها است .اين مش ل حاصل پايین بودن كمیت و

م ابل روری و حساس به كمآبی است .حجم آب آبیاری در

كیفیت تولید میوه در باغها و باال بودن ضايعات و ضعف در صنايع

ررايح بدون تنش خش ی  9511مترم عب در ه تار و راخص

تبديلی است .عالوه بر اينها ي ی از مش الت مهم در رابطه با

بهرهوری آب آبیاری و كل به ترتیب  2/41و  0/42كیلوگرم بر

اندازهگیری حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در کشور59...

مترم عب بود .باف ار و هم اران ( )0447نیاز آبی و حجم آب

رسیدن میوه ،افزايش خصوصیات كیفی میوه و بهبود ررايح

آبیاری برای دو رقم تجاری انار در يزد و ساوه را به ترتیب معاده

نگهداری پس از بردارت مورد استفاده قرار گیرد و میتواند باعث

 4941و  4799مترم عب در ه تار به دست آوردند .راهرخ نیا و

افزايش بهرهوری آب و صرفهجويی در مصرف آب گردد

هم اران ( )0444اثر مديريتهای مختلف آبیاری را در يک باغ

) .et al., 2013پرويزی و هم اران تأثیر آبیاری و ساير عوامل را

انار در منط ه كازرون فارس مورد بررسی قرار دادند .حجم آب

بر رقم رباب انار در منط ه نیريز مورد بررسی قرار دادند و تیمار

آبیاری تحت مديريت باغدار  07911مترم عب در ه تار و میزان

آبیاری به میزان  75نیاز گیاه به همراه كود حیوانی را بهعنوان

محصوه  45/9تن در ه تار بود .بهرهوری آب آبیاری در ررايح

بهترين گزينه تشخیص دادند .متوسح راخص بهرهوری آب در

باغدار (راهد)  2/15كیلوگرم بر مترم عب بود .نتاين نشان داد كه

تیمارهای مختلف كودی برای دو ساه مختلف  4/11و 9/51

با حدود  51درصد كاهش در حجم آب آبیاری ،عمل رد  20درصد

كیلوگرم بر مترم عب بود ) .(Parvizi et al., 2014, 2016سالح

كاهش و بهرهوری آب  99درصد افزايش يافت .در يک منط ه از

ورزی و هم اران اثر كمآبیاری بر محصوه انار را در منط ه

كشور هند راخص بهرهوری آب انار در دو روش آبیاری سطحی

تربتحیدريه مورد بررسی قرار دادند .عمق آب موردنیاز در دو ساه

و قطرهای به ترتیب  2/74و  9/10كیلوگرم بر مترم عب گزارش

متوالی در ررايح بدون تنش آبی به ترتیب  441و  472میلیمتر

نمودند .حجم آب آبیاری در اين دو روش به ترتیب حدود  519و

و راخص بهرهوری آب  2/05و  2/95كیلوگرم بر مترم عب بود

 441میلیمتر بود ) .(Kumar et al., 2012اينتريگلیولو و

) .(Selahvarzi et al., 2017ژانگ و هم اران نتیجه استفاده از

هم اران تأثیر كمآبی ي نواخت و غیري نواخت در طوه فصل

آبیاری قطرهای سطحی و زيرسطحی را بر عمل رد انار مورد

ررد را بر روی يک رقم انار مورد بررسی قرار دادند .نتاين نشان

بررسی قرار دادند .نتاين نشان داد كه تفاوتی بین حجم پورش

داد تنش ي نواخت بهصورت آبیاری بهاندازه  51درصد تبخیر-

گیاه در دو حالت مشاهده نشد .در آبیاری قطرهای زيرسطحی

تعرق گیاه باعث كاهش  22درصدی وزن میوهها و افزايش 21

عمل رد و اندازه میوهها بزرگتر بود و  01درصد آب كمتر استفاده

درصدی تعداد میوهها گرديد .در تنش غیري نواخت كه محدوديت

رد .عمق آب موردنیاز در سه ساه  2102تا  2109در روش آبیاری

آب در دوره گلدهی و ر لگیری میوه اعماه رد باعث افزايش

قطرهای سطحی  995 ،972و  191میلیمتر و برای روش آبیاری

تعداد میوه در درخت و ثابت ماندن عمل رد گرديد .تنش رديد در

زيرسطحی  519 ،927و  711میلیمتر بود

تابستان باعث كاهش  29درصدی مصرف آب و  7درصدی وزن

) .2017آيارس و هم اران م ادير آب موردنیاز انار در دو روش

میوهها گرديد .ترکخوردگی میوهها نیز خیلی كم بود و ف ح در

آبیاری قطرهای سطحی و زيرسطحی را در كالیفرنیای آمري ا به

يک فصل از سه فصل مورد بررسی مشاهده رد؛ بنابراين تیمار

ترتیب  442و  194میلیمتر گزارش نمودند .راخص بهرهوری آب

تنش در دورههای اوه ررد رامل گلدهی و ر لگیری میوه

نیز به ترتیب  5/51و  5/47كیلوگرم بر مترم عب به دست آمد

بهعنوان بهترين تیمار تنش انتخاب گرديد .راخص بهرهوری آب

) .(Ayars et al., 2017دينک و هم اران اثر م ادير مختلف و

در ررايح آبیاری كامل بهطور متوسح  4/4كیلوگرم بر مترم عب

دور آبیاری را بر روی يک رقم انار در ررايح آب و هوای مديترانه-

و در ررايح مختلف كمآبی  9/2تا  5/4كیلوگرم بر مترم عب بود

ای مورد بررسی قرار دادند .نتاين نشان داد كه آبیاری بهاندازه 75

) .(Intrigliolou et al., 2013منا و هم اران نشان دادند كه

درصد تبخیر -تعرق تجمعی از تشتک تبخیر كالس  Aدر دور

كمآبی تأثیر قابلتوجهی بر خصوصیات كیفی میوه و آبمیوه انار

آبیاری  9روزه بهترين بهرهوری آب را به دست داد .در اين ررايح

گذارته و ارزش تغذيهای و ظاهری آن را بهردت تحت تأثیر قرار

در سه ساه متوالی عمق آب موردنیاز  711 ،759و  720میلیمتر

میدهد ) .(Mena et al., 2013كمآبیاری بسته به اين ه در چه

و راخص بهرهوری آب  9/2 ،4/5و  4/5كیلوگرم بر مترم عب به

دوره فنولوژي ی گیاه اتفاق بیفتد میتواند برای كنتره زمان

دست آمد ).(Dinc et al., 2018

(Laribi

(Zhang et al.,
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مارات و هم اران تأثیر دورهای آبیاری مختلف بر ررد و

مطالعات كمی در خصوص ارزيابی حجم آب آبیاری و آب موردنیاز

عمل رد درخت انار را در يک خاک سبک مورد بررسی قرار دادند.

باغات انار در ررايح مختلف آب و هوايی وجود دارد؛ بنابراين

نتاين نشان داد كه عمل رد ،ترکخوردگی میوه و ساير پارامترهای

انجام پژوهشی میدانی در سطح كشور كه بتواند به اعداد دقیق و

رردی گیاه تحت تأثیر دور آبیاری قرار میگیرد و هرچه دور

قابلاعتمادی درباره حجم آب آبیاری و بهرهوری آب باغات انار

آبیاری كمتر بارد بهتر است .بهويژه برای خاکهای سبک دور

برای برنامهريزان در سطح ملی و استانی منتهی رود ،الزم و

آبیاری يک روز توصیه رد ) .(Marathe et al., 2018در

ضروری بوده كه در اين پژوهش به آن پرداختهرده است.

پژوهشهايی كه در هند و ايران انجام گرفته ،بررسیها نشان داده
كه استفاده از آبیاری قطرهای سبب صرفهجويی  99درصدی در

مواد و روشها

(Behnia,

در اين تح یق ،بهرهوری و حجم آب داده رده توسح

) .1999; Chopade, 2001بسته به وضعیت خاک و اقلیم در

باغداران برای تولید محصوه انار در طوه يک ساه ،بدون ارائه

حدود  5تا  9هزار مترم عب آب در هر ه تار برای آبیاری انار

توصیههای فنی و يا كاررناسی به باغداران اندازهگیری رد .ابتدا

الزم است ).(Holland et al., 2009

بر اساس آخرين آمارنامه وزارت جهاد كشاورزی (احمدی و

مصرف آب در م ايسه با آبیاری سطحی گرديده است

نتاين پژوهشهای قبلی نشان میدهد كه با توجه به پديده

هم اران )0441 ،استانهايی كه حائز بیشترين سطح زير كشت

گرمتر ردن جو زمین و عمیقتر ردن مش ل كمبود آب در

انار در كشور بودند (استانهای فارس ،اصفهان ،خراسان رضوی،

بسیاری از مناطق خشک و نیمهخشک كه درواقع از بهترين

يزد ،سمنان و مركزی) بهعنوان مناطق اجرای پروژه انتخاب

مناطق انار كاری دنیا هستند ،دسترسی به منابع آب كافی و

ردند .استانهای انتخابی حدود  %71باغهای انار بارور كشور را

استفاده از روشهای نوين آبیاری از اهمیت ويژهای برای حفظ و

در خود جای دادهاند .ساير استانها در مجموع حدود  %41سطح

افزايش بهرهوری باغهای انار برخوردار است .بهصورت كلی

باغهای انار بارور كشور را رامل میروند (ر ل .)0

شکل  -1وضعیت سطح زیر کشت انار در استانهای کشور (احمدی و همکاران)1931 ،

اندازه گیری حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در کشور01...

پس از تعیین استانهای برتر تولیدكننده انار در كشور ،در هر
استان رهرستانهای برتر از نظر سطح زير كشت تولید محصوه

حجم آب آبیاری در طوه يک ساه ،روری آبوخاک ،بافت خاک،
میزان عمل رد محصوه در واحد سطح بود.

انار مشخص و در مجموع  042باغ با كمک كاررناسان سازمان-

م دار تبخیر -تعرق درخت انار در هر منط ه با استفاده از

های جهاد كشاورزی استانها ،رناسايی و انتخاب ردند .باغهای

دادههای هوارناسی نزديکترين ايستگاه به منط ه اجرای طرح

انار موردمطالعه بهگونهای انتخاب ردند كه عوامل مختلف ازجمله

در دوره  01ساله اخیر و ساه انجام تح یق با استفاده از روش

روش آبیاری ،بافت خاک ،رقم و كیفیت آب آبیاری را پورش

پنمن مانتیث محاسبه گرديد .با لحاظ نمودن عمق بارندگی مؤثر

دهند .باغهای منتخب در طوه يک ساه ( )0441-44ازنظر

در هر منط ه و فرض راندمان  91و  41درصد برای سامانههای

آبیاری مورد پايش و ارزيابی و ياددارتبرداری قرار گرفت.

آبیاری قطرهای و سطحی ،میزان عمق نیاز آبی خالص و ناخالص

عمل رد محصوه در سه ساه متوالی اخذ و از میانگین آنها در

برآورد گرديد .م ادير حجم آب آبیاری اندازهگیری رده با نیاز

تجزيهوتحلیلها استفاده رد .برخی ديگر از مشخصات عمومی

ناخالص آبیاری محاسبهرده و م ادير ارائهرده در سند ملی آب

باغها از قبیل مساحت ،موقعیت دقیق م انی با  ،GPSروش

( )NETWATم ايسه رد .درصد آب مورد نیاز برای آبشويی باغ-

آبیاری ،منبع آب آبیاری (سطحی ،زيرزمینی) ،نوع رب ه (مدرن،

های مورد مطالعه بر اساس نشريه فائو  24در آبیاری سطحی و

سنتی) ،مشخصات بهرهبرداران و ...بررسی و ياددارت برداری رد.

آبیاری قطرهای به ترتیب از روابح  0و  2برآورد گرديد

ارقام غالب موجود در باغهای مورد مطالعه رامل ملس ،رباب،
میخوش ،نادری ،خزر ،گل و اردستانی بود كه به ترتیب ،21 ،45
 4 ،02 ،05،02 ،07و  4باغ را از مجموع باغهای انتخابی رامل
میردند .درصد فراوانی اين ارقام به ترتیب ،4 ،00 ،04 ،05 ،27

()0
()2

𝐸𝐶w
(𝐿𝑅 = 100
)
5ECe − ECw
𝐸𝐶w
(𝐿𝑅 = 100
)
2MaxECe

 7و  7درصد بود 00 .درصد باغها نیز دارای ارقام ديگری از انار
بودند.

كه در آن ECw ،هدايت ال تري ی آب آبیاری ECe ،آستانه

بهمنظور تعیین حجم آب آبیاری دادهرده به باغات ،م دار

تحمل محصوه و  MaxECeروری با عمل رد صفر است .آستانه

دبی خروجی از منبع آبی انتخابرده (كاناه ،چاه ،قنات و يا

تحمل با  01درصد كاهش عمل رد برای محصوالت موردمطالعه

چشمه) با وسیله مناسب (فلوم ،كنتور ،دستگاه اولتراسونیک و )...

از نشريه فائو  24استخراج رد .در اين پروژه م دار اين آستانه و

در هر كدام از باغهای منتخب چند مرتبه در طوه يک ساه

بیشترين حد تحمل روری برای درختان انار به ترتیب  9و 24

اندازهگیری گرديد .پس از تعیین م دار دبی آب ورودی به باغ با

دسی زيمنس بر متر در نظر گرفته رد.

پايش دقیق برنامه آبیاری باغ (زمان آبیاری ،دور آبیاری ،تعداد

برای بررسی تغییرات عمل رد ،حجم آب آبیاری و راخص

دفعات آبیاری در طوه دوره ررد) و همچنین اندازهگیری سطح

بهرهوری آب در تولید انار در استانهای اصفهان ،خراسان رضوی،

زير كشت محصوه ،حجم آب باغهای منتخب برآورد گرديد .با

مركزی ،سمنان ،يزد و فارس از تحلیل واريانس استفاده گرديد.

ضرب دبی در مدتزمان كل آبیاری در طوه فصل ،حجم آب

نظر به ماهیت اندازهگیریها ،هر باغ انار بهعنوان يک ت رار در

آبیاری به دست آمد .در هركدام از باغها مواردی نظیر بافت خاک،

نظر گرفته رد .برای بررسی كفايت تعداد باغها برای اندازهگیری

هدايت ال تري ی خاک و آب آبیاری و  ...نیز اندازهگیری رد.

حجم آب آبیاری و عمل رد انار از رابطه زير استفاده گرديد (سرمد

پارامترهای اندازهگیریرده مربوط به محصوه انار در هر كدام از

و هم اران.)0444 ،

باغهای منتخب رامل دبی ورودی به باغ ،تعداد نوبتهای آبیاری،

()4

z
(x  )2
2

2

n
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كه در آن n؛ تعداد اندازهگیریهای الزم برای تحلیل

) (I3برای هر منط ه محاسبه گرديد .سپس با ت سیم نیاز آبیاری

واريانس عمل رد و حجم آب آبیاری در تولید انار در استانهای

خالص بر راندمان آبیاری در هر كدام از باغها ،نیاز ناخالص آبیاری

منتخب =z ،برای سطح اعتماد  45درصد z=0/49 ،در نظر گرفته

برای هر استان تعیین رد .در اين بررسی با توجه به نظر

رد =  .واريانس جمعیت و
2

x

میانگین اندازهگیریها بود.

راخص بهرهوری آب از نسبت م دار عمل رد محصوه
(كیلوگرم در ه تار) به حجم آب آبیاری (مترم عب در ه تار) با
استفاده از رابطه ( )9به دست آمد.
()9

𝑌𝐶
𝑊𝐶

= 𝑃𝑊

كه در آن WP؛ بهرهوری آب در تولید انار (كیلوگرم بر
مترم عب آب آبیاری در طوه فصل ررد)CY ،؛ عمل رد انار
(كیلوگرم در ه تار در ساه) و CW؛ حجم آب آبیاری در تولید
انار (مترم عب در ه تار در ساه) بود.
برای برآورد راخص بهرهوری آب و بارش مؤثر از نسبت
م دار عمل رد انار (كیلوگرم در ه تار) به حجم آب آبیاری و بارش
مؤثر (مترم عب در ه تار) استفاده گرديد .از اطالعات هوارناسی
مناطق منتخب رامل متوسح روزانه م ادير درجه حرارت حداكثر
و حداقل هوا ،درصد رطوبت نسبی حداكثر و حداقل هوا ،سرعت
باد در ارتفاع  01متری (متر بر ثانیه) و تعداد ساعات آفتابی در
ربانهروز در يک دوره آماری  01ساله و بازه زمانی يکساله اجرای
پروژه ،برای برآورد تبخیر -تعرق مرجع استفاده گرديد.
برآورد تبخیر -تعرق گیاه مرجع ) (EToبا استفاده از نرمافزار
 ETo-Calculatorدر مناطق به روش پنمن مانتیث فائو صورت
گرفت .سپس عمق تبخیر -تعرق پتانسیل درخت انار ) (ETcدر
مناطق منتخب با استفاده از رابطه ( )5برآورد گرديد .م ادير ضريب
گیاهی ) (Kcبرای هر مرحله ررد از نشريه فائو  59انتخاب گرديد
).(Allen et al. 1998

()5

كاررناسان و ریوه آبیاری در باغهای موردمطالعه ،راندمان كاربرد
آب آبیاری برای روشهای قطرهای و سطحی م ادير پتانسیل
آنها يعنی به ترتیب به  41و  91درصد در نظر گرفته رد (عباسی
و هم اران.)0445 ،
نتایج و بحث
با توجه به اينكه تنوع احتمالی اقلیمی ،تنوع مديريت زراعی،
تنوع بافت خاک ،نیاز آبی و غیره موجب افزايش واريانس دادههای
اندازهگیری رده میرود ،در اين طرح انتظار میرفت ضريب
تغییرات و واريانس دادههای اندازهگیری رده زياد بارد ،چون در
طرحهای آزمايشی مرسوم بهطورمعموه عوامل غیر از تیمارهای
آزمايشی ،تحت كنتره پژوهشگر است؛ بنابراين سعی رد تعداد
اندازهگیریهای انجام رده بهاندازه كافی بارد تا نتیجهگیریهای
پژوهش ،قابلیت اعتماد بارد .بر اساس رابطه ( ،)4تعداد دادههای
موردنیاز حدود  91داده بود .در اين پژوهش از بیش از  021استفاده
رد؛ بنابراين كفايت دادهها برای تحلیل آماری محرز بود .در اين
پژوهش عالوه بر حجم آب آبیاری ،عمل رد محصوه انار در هر
يک از باغهای استانهای منتخب طی سه ساه متوالی  47الی
 44اخذ گرديد .دلیل استفاده از دادههای عمل رد سه ساه ،تفاوت
احتمالی عمل رد باغات در ساههای مختلف بود .برای بررسی
تغییرات عمل رد محصوه انار در استانهای اصفهان ،خراسان
رضوی ،مركزی ،سمنان ،يزد و فارس از تحلیل واريانس استفاده
گرديد .تحلیلها نشان داد تفاوت عمل رد محصوه در استانهای
يادرده معنیدار نبود .جدوه  0م ادير میانگین عمل رد محصوه
در سامانههای مختلف آبیاری را نشان میدهد .بر اساس اين

ETc = Kc × ETo

بهمنظور م ايسه بین حجم آب داده رده توسح باغداران و
نیاز آبیاری باغهای انار ،ابتدا نیاز خالص آبیاری باغهای انار به دو
روش مجزا با استفاده از سند ملی ) (I1و همچنین با استفاده از
دادههای هوارناسی ساه انجام تح یق ) (I2و نیز دهساله اخیر

جدوه میانگین عمل رد در استان اصفهان  04/5تن در ه تار ،در
خراسان رضوی  04/7تن در ه تار ،در مركزی  20/2تن در
ه تار ،در يزد  20/7تن در ه تار ،در فارس  22/9تن در ه تار و
در سمنان  29/4تن در ه تار بود .میانگین حسابی و وزنی (نسبت
به سطح زير كشت) عمل رد كل باغهای انار كشور به ترتیب

اندازه گیری حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در کشور06...

 20/9و  20/5تن در ه تار بوده كه تفاوت ناچیزی را نشان

مناسب نیستند ،چون نمیتوانند نیاز آبی گیاه را تأمین كنند .البته

میدهند .مالحظه میگردد كه در بعضی از استانها عمل رد

اين اظهارات علمی و فنی نبوده و درصورتیكه سامانههای آبیاری

باغات در سامانههای آبیاری قطرهای بیشتر از سطحی بوده

قطرهای بهطور اصولی و صحیح طراحی و اجرا گردند و از كیفیت

(مركزی و سمنان) و بالع س در بعضی از استانها عمل رد در

مطلوب لوازم برخوردار بارند میتوانند بهراحتی نیاز آبی گیاه را

سامانه آبیاری قطرهای كمتر از سطحی بوده است (خراسان

تأمین نمايند .بازديدهای میدانی نشان داد در بعضی باغهای انار

رضوی ،اصفهان و فارس)؛ بنابراين میتوان گفت كه نبايد انتظار

از سامانه آبیاری قطرهای استفادهرده بود ،اما برای هر درخت از

دارت ف ح با تغییر آبیاری سطحی به سامانه آبیاری قطرهای،

چند آبفشان با دبی زياد استفاده میرد كه عمالً تمام سطح سايه

عمل رد افزايش يابد .بل ه عالوه بر نوع سامانه آبیاری ،عوامل

اندازه درخت را خیس مینمود و تفاوت چندانی با آبیاری غرقابی

مهم ديگری نیز در افزايش عمل رد باغات انار مؤثرند .بیشتر بودن

يا سطحی ندارت .ن ته قابلتأمل ديگر اين است كه مم ن است

متوسح عمل رد محصوه در روش آبیاری سطحی نسبت به

بعضی از درختان تحت آبیاری سطحی دارای ريشههای عمیق

قطرهای در برخی از استانها میتواند به دلیل تفاوت در وضعیت

بارند .در اين باغها پس از تغییر سامانه آبیاری از سطحی به

باغها ،كیفیت آبوخاک و نیز سن باغها بارد .بررسیها نشان داد

قطرهای ،احتماالً آبیاری تا اعماق پايین ريشه انجامنشده و نشانه-

متوسح سن درختان باغات تحت سامانههای آبیاری قطرهای و

هايی از تنش آبی گیاه ظاهر رود .اين موضوع نیز میتواند باعث

سطحی به ترتیب  04و  04ساه بود .ن ته ديگری كه بايستی به

كاهش عمل رد باغات انار در سامانه آبیاری قطرهای و عدم اعتماد

آن توجه دارت اين است كه بر اساس بررسیهای گذرته،

باغداران به اين سامانهها بارد .اين يافتهها نشان میدهد كه

درختان انار به كمآبی حساس هستند (راد و هم اران،0449 ،

نبايستی ف ح بر اساس نوع سامانه آبیاری باغات ،تغییرات عمل رد

 .)Marathe et al., 2018اين موضوع را اكثر باغداران انار نیز بر

را بررسی نمود .بل ه بايستی به نوع مديريت آبیاری ،نوع طراحی

اساس تجربه به آن رسیدهاند .برخی از باغداران در مصاحبهها

سامانه آبیاری و ساير عوامل مؤثر بر تولید نیز توجه دارت.

اظهار میدارتند كه سامانههای آبیاری قطرهای برای باغات انار

جدول  -1مقادیر میانگین عملکرد محصول انار در روشهای مختلف آبیاری در استانهای منتخب
متوسح عمل رد انار

متوسح سن باغات

رتبه م ايسهای

ساه

(تحلیل واريانس)

اصفهان

07/1

21/1

04/5

04

a

خراسان رضوی

07/4

21/4

04/7

07

a

يزد

-

20/7

20/7

25

a

فارس

21/1

22/1

22/9

04

a

مركزی

24/7

01/5

20/2

07

a

سمنان

29/5

24/1

29/4

01

a

میانگین وزنی

20/4

20/4

20/5

07

-

استانها
آبیاری قطرهای

تن در ه تار
آبیاری سطحی
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عمل رد كل
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در جدوه  2م یانگین حجم آب آب یاری در باغ های ا نار به
تف یک استان و در سامانههای مختلف آبیاری آورده رده است.

كاهش يا تنظیم میزان آب آبیاری رود ( راهرخ نیا و هم اران،
.)0449 ،0442

در ا ستان ا صفهان حجم آبداده رده به باغهای انار از  1511تا

از تحلیل واريانس برای بررسوووی تغییرات حجم آب آبیاری

 04411مترم عب در ه تار متغیر بوده كه م یانگین آن م عاده

انار در اسووتانها اسووتفاده گرديد .تحلیل نشووان داد تفاوت آب

 09707مترم عب در ه تار بوده است .در استان خراسان رضوی

آبیاری در اسووتانهای يادرووده در سووطح احتماه كمتر از يک

م ادير بی شترين و كمترين حجم آب آبیاری داده رده به باغهای

در صد معنیدار بود .میانگین حجم آب آبیاری انار در ا ستانهای

ا نار به ترت یب  04111و  7111مترم عب در ه تار و به طور

كشووور در سووطح احتماه  5درصوود م ايسووه گرديد .بر مبنای

م یانگین  02549مترم عب در ه تار بود .در اسووو تان مركزی

میانگین آب آبیاری ،میتوان استانهای كشور را به چهار خو ره

م ادير آب آب یاری به كاررف ته در باغ ها بین  7211و 21111

ت سوویم نمود .در خورووه اوه اسووتان سوومنان ،در خورووه دوم

مترم عب در ه تار متغیر و بهطور میانگین  04127مترم عب در

استانهای خراسان رضوی و مركزی ،در خوره سوم استانهای

ه تار بود .در اسووتان يزد كه بیشووترين م ادير آب آبیاری انار در

اصووفهان و فارس و در خورووه چهارم اسووتان يزد قرار گرفت.

بین اسوووتان های موردمطالعه را داروووت ،حداكثر و حداقل آب

بنابراين حداقل و حداكثر آب آبیاری انار از ا ستانهای سمنان و

آبیاری اندازهگیری روووده در باغها به ترتیب  24511و 09911

يزد به عمل آمد .نتاين نشوووان میدهد كه در همه اسوووتانهای

مترم عب در ه تار و بهطور متوسح  20201مترم عب در ه تار

موردبررسووی ،حجم آب آبیاری در سوووامانههای آبیاری قطرهای

برآورد گرديد .اغلب باغهای انار ا ستان يزد به دلیل خرده مال ی،

كمتر از سوووامانههای سوووطحی بوده كه اين كاهش از  7تا 51

كو چک بودن باغ ها ،اسوووت فاده از آب ق نات ،عدم تخصووویص

درصوود در اسووتانهای مختلف متغیر بوده اسووت .میانگین وزنی

اعتبارات ،عدم ام ان احداث اسوووتخر ذخیره آب و اقتصوووادی

حجم آب آبیاری در سامانههای آبیاری قطرهای ،سطحی و كل

نبودن ،تحت آبیاری سووطحی میبارووند .به همین دلیل در اين

سامانهها به ترتیب  05795 ،4410و  09741مترم عب در ه تار

پژوهش باغ منا سب مجهز رده به سامانه آبیاری قطرهای يافت

بوده كه آب آبیاری در سوووامانههای آبیاری قطرهای نسوووبت به

ن شد و همه باغهای انتخابی تحت سامانه آبیاری سطحی بودند.

سطحی حدود  47درصد كاهش دارته است .ن ته قابلبحث در

در اسووتان سوومنان م ادير بیشووترين و كمترين حجم آب آبیاری

اينجا اين اسووت كه م ادير آب آبیاری برآورد رووده در اين پروژه

باغها بین  02911و  9411مترم عب در ه تار و بهطور متو سح

بیشووتر از موارد گزارشرووده در پژوهشهای قبلی اسووت .اين

 1511مترم عب در ه تار بود .در استان فارس حجم آب آبیاری

تفاوت به چند دلیل میتواند بارووود .اوه ،در تح ی ات گذروووته

باغ های انار بین  24411و  1111مترم عب در ه تار و بهطور

معموالً پژوهش انجام رده در يک باغ بخ صوص انجام رده كه

متوسح  05044مترم عب در ه تار بود .مالحظه میگردد كه در

نمیتوان ررايح آن را به سطوح وسیع استانی و كشوری تعمیم

ا ستان فارس تفاوت بین میزان آب آبیاری در سامانههای آبیاری

داد .دوم ،در تح ی ات گذرو و ته غالباً به نیاز آبی خالص گیاه

قطرهای و سطحی كمتر از ساير استانها بوده ( 0117مترم عب

ا راره رده كه كمتر از نیاز ناخالص ا ست .سوم ،سن درخت در

در ه تار) و درنتیجه میزان در صد كاهش م صرف آب نیز كمتر

میزان نیاز آبی آن ن ش مهمی دارد .راد و هم اران ( )0449نیاز

بوده است ( 7درصد) .رايد علت اين بارد كه باغهای انار منط ه

آبی درختان انار  9سووواله را  9759مترم عب در ه تار ،باف ار و

در ساههای گذ رته ،به دلیل پرآب بودن چاهها ،محدوديت آب

هم اران ( 4799 )0447مترم عب در ه تار و طاوسوووی و

نداروووته و باغداران تمايل به مديريت بهینه آبیاری نداروووتهاند.

هم اران ( 9511 )0445مترم عب در ه تار گزارش نمودها ند.

مديريت و برنامهريزی آبیاری موضوع مهمی است كه در صورت

درصورتیكه میانگین سن درختان در نظر گرفته رده در پژوهش

اعماه در باغها ،عالوه بر حفظ مح صوه تولیدی ،میتواند باعث

حاضر  07ساه بود.

اندازه گیری حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در کشور05..

جدول  -2مقادیر میانگین آب آبیاری در باغهای انار استانهای منتخب در سامانههای مختلف آبیاری
متوسح آب آبیاری
مترم عب در ه تار

نام استان
آبیاری قطرهای

آبیاری سطحی

كل سامانهها

درصد كاهش آب
آبیاری قطرهای به
سطحی

رتبه
م ايسهای

سمنان

9975

01115

1544

44

a

خراسان رضوی

4514

04442

02549

24

b

مركزی

4211

01475

04127

51

b

اصفهان

4940

05499

09707

90

c

فارس

09401

05915

05044

7

c

يزد

-

20201

20201

-

d

میانگین وزنی

4410

05795

09741

47

-
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در آبیاری باغها و مزارع ،بايستی بین م دار آب آبیاری و نیاز

رده بهطوریكه حجم آب آبیاری به ترتیب  47 ،41و  45درصد

آبی ناخالص تفاوت كمی وجود دارته بارد .اگر حجم آب آبیاری

كمتر از نیاز ناخالص بوده است .بالع س در استان يزد حجم آب

از نیاز آبی ناخالص بیشتر بارد ،اتالف آب يا آبیاری بیرويه

آبیاری به ترتیب  07 ،42و  04درصد بیشتر از نیاز آبی ناخالص

صورت گرفته است .اگر حجم آب آبیاری از نیاز آبی ناخالص كمتر

بود؛ بنابراين ،بهطوركلی میتوان گفت در استان يزد آبیاری

بارد ،مزرعه يا باغ كمآبیاری رده كه اگر اين كمآبیاری

بیشازاندازه ،در استان سمنان كمآبیاری و در ساير استانها حجم

مديريترده نبارد ،مم ن است باعث كاهش زياد كمی و كیفی

آب آبیاری نزديک به نیاز آبی ناخالص بوده است .نتاين بیانگر آن

محصوه تولیدی گردد .ر ل  2م ايسه م ادير نیاز ناخالص آبیاری

است كه بهطور متوسح در كشور م دار آبداده رده در باغهای

با م ادير آب آبیاری در استانهای مختلف و بهطور میانگین در

انار به ترتیب  2و  7درصد كمتر از نیاز ناخالص بر اساس

كشور را نشان میدهد .مطابق ر ل  2وضعیت استانهای مورد

سناريوهای  I1, I3است .میانگین عمق آب آبیاری باغهای انار

بررسی مشابه هم نیست .در استان فارس م ادير نیاز آبی ناخالص

در كشور ت ريباً برابر با نیاز آبی ناخالص در ساه انجام تح یق

در سناريوهای  I3, I2, I1به ترتیب  2 ،27و  4درصد بیشتر از

) (I2بوده كه تفاوت آنها  1/4درصد بود .نزديک بودن میزان

عمق آب آبیاری بوده است .در استان اصفهان حجم آب آبیاری

آب آبیاری و میزان آب موردنیاز باغات انار كشور به معنای

در باغهای انار كمی بیشتر از آب موردنیاز بوده كه تفاوت آن با

مديريت صحیح آبیاری در همه باغات مورد بررسی نیست .بل ه

م ادير نیاز آبی ناخالص در سناريوهای  I3, I2, I1به ترتیب ،01

واقعیت اين است كه در بعضی استانها مانند سمنان آبیاری كمتر

 1و  5درصد بود .در خراسان رضوی حجم آب آبیاری نزديک به

از میزان نیاز و در بعضی استانها مانند يزد بیشتر از حد نیاز بوده

م ادير نیاز آبی خالص بوده كه تفاوت آنها به ترتیب  04 ،4و 2

است؛ بنابراين اگر تفاوت مطلق بین میزان آب آبیاری و آب

درصد بود؛ يعنی حجم آب آبیاری  04درصد كمتر از نیاز آبی

موردنیاز برآورد گردد مشاهده میگردد كه در بین استانهای

ناخالص ) (I2بود .در استان مركزی نیز اين تفاوتها ناچیز و به

كشور ،میانگین وزنی تفاوت میزان آب آبیاری با آب موردنیاز در

ترتیب  5 ،04و  1درصد بود .در استان سمنان كمآبیاری انجام

سناريوهای  I3, I2, I1به ترتیب  4 ،20و  00درصد بوده است.
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شکل  -2مقایسه عمق آبداده شده با نیاز ناخالص آبیاری انار در مناطق مورد مطالعه

پس از تعیین حجم آب آبیاری و عمل رد محصوه در هريک

تولید محصوه انار از استانهای يزد و سمنان به دست آمد كه

از باغهای انار مورد بررسی ،بهرهوری فیزي ی آب آبیاری برای

ي ی از داليل آن ،آبیاری بیشازاندازه در يزد و كمآبیاری در

هر باغ ،استان و درنهايت برای كل كشور محاسبه رد .م ادير

سمنان بود .میانگین بهرهوری آب آبیاری در سامانههای آبیاری

بهرهوری آب آبیاری برای هريک از استانها به تف یک روشهای

قطرهای ( 0/49كیلوگرم بر مترم عب) از آبیاری سطحی (0/44

آبیاری و نیز كل باغها محاسبه گرديد كه نتاين حاصل از اين

كیلوگرم بر مترم عب) بیشتر بود .اين تفاوت علل مختلفی می-

بررسیها در جدوه  4ارائه رده است .تحلیل واريانس بهرهوری

تواند دارته بارد .ي ی از علل آن ،كاهش آب آبیاری در سامانه-

آب در تولید انار در استانهای اصفهان ،خراسان رضوی ،مركزی،

های آبیاری قطرهای نسبت به آبیاری سطحی است .علت ديگر

سمنان ،يزد و فارس نشان داد تفاوت بهرهوری آب در استانهای

آن عدم كاهش متوسح عمل رد بود .چون اگر عمل رد محصوه

يادرده در سطح احتماه كمتر از يک درصد معنیدار بود .میانگین

در باغات تحت سامانههای آبیاری قطرهای نسبت به آبیاری

بهرهوری آب باغات انار مورد بررسی در سطح كشور 0/94

سطحی كاهش قابلتوجهی میيافت ،باوجود كاهش میزان آب

كیلوگرم بر مترم عب بود .بر مبنای میانگین بهرهوری آب،

آبیاری ،مم ن بود بهرهوری آب تغییر ن رده و يا حتی كاهش پیدا

میتوان استانهای كشور را به چهار خوره ت سیم نمود .در خوره

كند .اين موضوع در نتاين بهدستآمده از استان فارس

اوه استان يزد ( 1/49كیلوگرم بر مترم عب) ،در خوره دوم

قابلمشاهده است .مالحظه میگردد كه در استان فارس بهرهوری

استانهای فارس ( 0/49كیلوگرم بر مترم عب) و اصفهان (0/44

آب آبیاری در سامانههای آبیاری قطرهای ( 0/22كیلوگرم بر

كیلوگرم بر مترم عب) ،در خوره سوم استانهای مركزی (0/94

مترم عب) از آبیاری سطحی ( 0/91كیلوگرم بر مترم عب) كمتر

كیلوگرم بر مترم عب) و خراسان رضوی ( 0/75كیلوگرم بر

بود .دلیل اين امر اين است كه اگرچه میانگین آب آبیاری در

مترم عب) و در خوره چهارم استان سمنان ( 9/14كیلوگرم بر

باغهای تحت آبیاری سطحی بیشتر از آبیاری قطرهای بوده است،

مترم عب) قرار گرفت .بنابراين حداقل و حداكثر بهرهوری آب در

لی ن چون طبق جدوه  0میزان عمل رد محصوه در آبیاری

اندازه گیری حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در کشور08...

قطرهای ( 21/1تن در ه تار) از آبیاری سطحی ( 22/1تن در

انار تحت آبیاری بابلر را  0/11كیلوگرم بر مترم عب گزارش

ه تار) كمتر رده و اين كاهش بیشتر از كاهش مصرف آب آبیاری

نمودند .طاوسی و هم اران ( )0445به بهرهوری آب 2/41

بوده ،درنهايت بهرهوری آب آبیاری سامانههای آبیاری قطرهای

كیلوگرم بر مترم عب رسیدند .سالح ورزی و هم اران ()2107

كاهش يافته است .راهرخ نیا ( )0444بهرهوری آب در يک باغ

نیز بهرهوری آب باغات انار را  2/05تا  2/95كیلوگرم بر مترم عب

انار تحت سامانه آبیاری قطرهای را  2/15كیلوگرم بر مترم عب

به دست آوردند ( .)Selahvarzi et al., 2017مالحظه میگردد

گزارش كرده است .راد و هم اران ( )0449نیز بهرهوری آب باغ

كه نتاين اين تح یق با نتاين تح ی ات گذرته همخوانی دارد.

جدول  -9میانگین بهرهوری آب آبیاری در باغهای انار در سامانههای مختلف آبیاری
متوسح بهرهوری آب آبیاری
رتبه م ايسهای

كیلوگرم بر مترم عب

نام استان
آبیاری قطرهای

آبیاری سطحی

میانگین سامانهها

سمنان

9/12

2/99

9/14

d

خراسان رضوی

2/00

0/92

0/75

c

مركزی

2/50

1/19

0/94

c

اصفهان

0/17

0/21

0/44

b

فارس

0/22

0/91

0/49

b

يزد

-

1/49

1/49

a

میانگین وزنی

0/49

0/44

0/94

-

حروف مشابه در م ايسه رتبه ،معنیدار نبودن تفاوت را نشان میدهد

در جدوه  9م ادير بهرهوری آب كل (آبیاری+بارش مؤثر

مترم عب) ،در خوره استانهای فارس ( 0/09كیلوگرم بر

بلندمدت) باغهای انار استانهای منتخب در سامانههای آبیاری

مترم عب) و اصفهان ( 0/41كیلوگرم بر مترم عب) ،در خوره

مختلف آورده رده است .تحلیل واريانس بهرهوری آب آبیاری و

سوم استان مركزی ( 0/55كیلوگرم بر مترم عب) و خراسان

بارش مؤثر درازمدت در تولید انار در استانهای اصفهان ،خراسان

رضوی ( 0/57كیلوگرم بر مترم عب) و در خوره چهارم استان

رضوی ،مركزی ،سمنان ،يزد و فارس نشان داد تفاوت بهرهوری

سمنان ( 4/41كیلوگرم بر مترم عب) قرار دارت .كمتر بودن

آب آبیاری و بارش مؤثر در استانهای يادرده معنیدار بود.

میزان بهرهوری آب كل در باغات انتخابی استان يزد نسبت به

میانگین بهرهوری آب آبیاری و بارش مؤثر در تولید انار در

ساير استان را میتوان به مصرف زياد آب در سامانههای آبیاری

استانهای كشور در سطح احتماه  5درصد ،م ايسه گرديد.

سطحی كه بهصورت سنتی بودند ربح داد .نتاين نشان داد كه

میانگین وزنی اين راخص در كشور  0/97كیلوگرم بر مترم عب

بهرهوری آب كل استانهای خراسان رضوی و مركزی نزديک به

بود .حداقل و حداكثر بهرهوری آب در تولید انار از استانهای يزد

میانگین كشوری ( 0/97كیلوگرم بر مترم عب) بود .بهرهوری آب

و سمنان به دست آمد .بر مبنای میانگین بهرهوری آب آبیاری و

كل استانهای فارس ،اصفهان و يزد كمتر و بهرهوری آب كل

بارش مؤثر ،میتوان استانهای كشور را به چهار خوره اصلی

استان سمنان بیشتر از میانگین كشوری بود.

ت سیم نمود .در خوره اوه استان يزد ( 1/44كیلوگرم بر

 07نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،9شماره  ،1بهار و تابستان 1011

جدول  -4میانگین بهرهوری آب کل (آب آبیاری+بارش مؤثر بلندمدت) در باغهای انار استانهای منتخب در سامانههای مختلف آبیاری

متوسح بهرهوری آب كل
كیلوگرم بر مترم عب

نام استان

رتبه م ايسهای

آبیاری قطرهای

آبیاری سطحی

میانگین سامانهها

سمنان

9/91

2/42

4/41

c

خراسان رضوی

0/10

0/97

0/57

b

مركزی

2/21

1/12

0/55

b

اصفهان

0/79

0/20

0/40

ab

فارس

0/19

0/07

0/09

ab

يزد

-

1/44

1/44

a

میانگین وزنی

0/79

0/25

0/97

-

حروف مشابه در م ايسه رتبه ،معنیدار نبودن تفاوت را نشان میدهد

میانگین بهرهوری آب كل (آبیاری+بارش مؤثر سووواه جاری)

آبیواری قطرهای در م وايسووووه بوا كواهش آب كواربردی بود؛

باغهای انار موردبررسووی در جدوه  5آورده رووده اسووت .تحلیل

بهعبارتديگر در محاسووبه و م ايسووه بهرهوری آب كل سووامانه

واريانس بهرهوری آب آبیاری و بارش مؤثر سوواه جاری در تولید

قطره ای ن سبت به سطحی ،صورت ك سر كاهش بی شتر و مخرج

انار در استانهای اصفهان ،خراسان رضوی ،مركزی ،سمنان ،يزد

ك سر كاهش كمتری دا رته كه درنتیجه م دار ك سر كاهش يافته

و فارس ن شان داد تفاوت بهرهوری آب آبیاری و بارش مؤثر ساه

است.

جاری در ا ستانهای ياد رده معنیدار بود .میانگین بهرهوری آب
آبیاری و بارش مؤثر ساه جاری در تولید انار در استانهای كشور

نتیجهگیری

در سطح احتماه  5درصد ،م ايسه گرديد .میانگین اين راخص در

در اين پژوهش حجم آب آبیوواری ،عمل رد محصووووه و

ك شور  0/94كیلوگرم بر مترم عب بود .حداقل و حداكثر بهرهوری

بهرهوری آب باغهای انار در رش استان كشور (فارس ،اصفهان،

آب در تولید انار از استانهای يزد و سمنان به دست آمد .بر مبنای

خرا سان ر ضوی ،مركزی ،يزد ،سمنان) مورد برر سی قرار گرفت.

میانگین بهرهوری آب آبیاری و بارش مؤثر سوواه جاری ،میتوان

میانگین عمل رد انار بهطور متو سح در ك شور  20/5تن در ه تار

استانهای كشور را به چهار خوره اصلی ت سیم نمود .در خوره

بود .متوسوووح میزان عمل رد باغهای انار در سوووامانههای آبیاری

اوه اسوووتان يزد ( 1/44كیلوگرم بر مترم عب) ،در خوروووه دوم

قطرهای و سووطحی به ترتیب  20/4و  20/4تن در ه تار و ناچیز

ا ستانهای فارس ( 0/17كیلوگرم بر مترم عب) و اصفهان (0/24

بود .م یانگین حجم آب آب یاری باغ های ا نار در كشوووور 09741

كیلوگرم بر مترم عب) ،در خورووه سوووم اسووتان مركزی (0/94

مترم عب در ه تار برآورد گرديد .متوسوووح حجم آب آبیاری در

كیلوگرم بر مترم عب) و خراسوووان رضووووی ( 0/59كیلوگرم بر

سامانههای آبیاری قطرهای و سطحی به ترتیب  4410و 05795

مترم عب) و در خورووه چهارم اسووتان سوومنان ( 4/45كیلوگرم بر

مترم عب در ه تار بود .درصووود كاهش آب آبیاری در سوووامانه

مترم عب) قرار دارووت .در اسووتان فارس میزان بهرهوری آب كل

آبیاری قطرهای نسووبت به سووطحی  47درصوود بوده كه قابلتوجه

در سامانههای آبیاری قطرهای ن سبت به آبیاری سطحی كاهش

ا ست .تنا سب حجم آب آبیاری باغهای انار با نیاز آبی ناخالص در

يافته اسوووت .همانطور كه در نتاين بهرهوری آب آبیاری نیز بیان

استانهای منتخب مشابه هم نبوده است .در بعضی استانها مانند

رد ،ي ی از داليل اين امر كاهش محصوه بیشتر در سامانههای

فارس ،خرا سان ر ضوی ،سمنان و مركزی حجم آب آبیاری كمتر

اندازه گیری حجم آب آبیاری و بهره وری آب باغات انار در کشور09...

از نیاز آبی ناخالص و در ا ستانهای ا صفهان و يزد بی شتر از نیاز

باغات انار دارد .سطح سواد باغداران و آموزش روشهای نگهداری

آبی ناخالص بوده اسوووت .بهطور میانگین حجم آب آبیاری 1/4

باغات انار نیز میتواند به افزايش محصووووه و درنتیجه افزايش

درصد كمتر از نیاز آبی ناخالص در ساه انجام تح یق و  2درصد

بهرهوری آب كمک كند .در استان فارس میزان بهرهوری آب كل

كمتر از نیاز آبی ناخالص بلندمدت بود .میانگین وزنی ت فاوت

در سامانههای آبیاری قطرهای ن سبت به آبیاری سطحی كاهش

مطلق میزان آب آبیاری نسبت به آب موردنیاز از روش سند ملی،

داروووت .ي ی از دال يل اين امر كاهش محصووووه بیشوووتر در

پنمن مانتیث يک ساله و پنمن مانتیث  01ساله به ترتیب  4 ،20و

سامانههای آبیاری قطرهای در م ايسه با كاهش آب كاربردی بود.

 00در صد بود؛ بهعبارتديگر در سطح ا ستانهای ك شور ،میزان

بر ا ساس تفاهمنامه سند بهرهوری آب ك شاورزی ك شور (بینام،

آب آبیاری بهطور متو سح  4در صد با میزان آب موردنیاز تفاوت

 )0447روواخص بهرهوری آب انار در سوواه  0445برابر با 1/44

داروووته اسوووت .میانگین بهرهوری آب آبیاری در كشوووور 0/94

كیلوگرم بر مترم عب بوده كه تا ساه  0911باي ستی به میانگین

كیلوگرم بر مترم عب برآورد گرديد .متوسووح بهرهوری آب آبیاری

 0/54كیلوگرم بر مترم عب برسد .ارقام بهرهوری آب در تولید انار

در سامانههای آبیاری قطرهای و سطحی به ترتیب  0/49و 0/44

در اين تح یق نزديک به ارقام اين سند میبارد .در پايان با توجه

كیلوگرم بر مترم عب بود .علل ا صلی تفاوت میزان آب آبیاری در

به نتاين بهدسوووتآمده میتوان تصوووريح نمود كه مجهز نمودن

پژوهشهای مختلف ،تفاوت در نیاز آبی به علت تفاوت در ررايح

باغهای انار به سووامانههای آبیاری قطرهای امری ضووروری بوده

آب و هوايی و تفاوت در سوون درختان انتخابی میباروود .در ن اط

ولی كافی نیسووت .سووهمیهبندی دقیق (تعیین نیاز آبی گیاه با در

مختلف دنیا روورايح آب و هوايی و میزان بارندگی متفاوت اسووت،

نظر گرفتن راندمان و نیاز آب شويی) و تحويل حجمی آب بهو سیله

بنابراين میزان نیاز آبی و میزان آب آبیاری داده رده به باغات انار

كنتورهای هورووومند میتواند در مصووورف بهاندازه آب آبیاری و

میتواند متفاوت باروود .بررسوویها نشووان میدهد كه انتخاب رقم

افزايش بهرهوری آب بسوویار مؤثر باروود .عالوه بر اين دو عامل،

مناسب درختان انار در يک منط ه ،هرس ،آرايش كارت و ررايح

رعايت برنامهريزی آبیاری در باغ های انار میتواند باعث تولید

آب و هوايی تأثیر زيادی بر عمل رد و درنتیجه بهرهوری آب

محصوه حداكثر به ازای آب تخصیصيافته گردد.

جدول  -5میانگین بهرهوری آب کل (آب آبیاری+بارش مؤثر سال جاری) در باغهای انار در سامانههای مختلف آبیاری

نام استان
آبیاری قطرهای

متوسح بهرهوری آب كل
كیلوگرم بر مترم عب
آبیاری سطحی

سمنان
2/45
9/99
خراسان رضوی
0/95
0/71
مركزی
1/11
2/04
اصفهان
0/01
0/72
فارس
0/14
1/41
يزد
1/44
میانگین وزنی
0/20
0/72
حروف مشابه در م ايسه رتبه ،معنیدار نبودن تفاوت را نشان میدهد

منابع
احمدی ،ک ،.عبادزاده ،ح.ر ،.حاتمی ،ف ،.حسینپور ،ر ،.عبدراه ،ه.

رتبه م ايسهای
میانگین سامانهها
4/45
0/59
0/94
0/24
0/19
1/44
0/94

d
c
bc
ab
ab
a

-

 .0441آمارنامه كشاورزی ساه  ،0447جلد سوم محصوالت
باغبانی ،وزارت جهاد كشاورزی ،معاونت برنامهريزی و
اقتصادی ،مركز فناوری اطالعات و ارتباطات.
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باف ار ،ع ،.كريمی ،م ،.راد ،م.ه .0447 .تعیین نیاز آبی دو رقم
تجاری انار (ملس يزدی و ساوه) در روش آبیاری موضعی
(مطالعه موردی ررايح اقلیمی يزد) .مجله پژوهش آب ايران،
.50-94 :21

های آبیاری و زه شی.004-021 )97( 07 ،
طاوسی ،م ،.كاوه ،ف ،.علیزاده ،ا ،.بابازاده ،ح ،.تهرانی فر ،ع.
 .0445اثر كمآبیاری و روری بر میوه انار رقم ریشه كپ

بنیانپور ،ع.ر .0441 .ن شه راه تح ی ات انار استان فارس .مركز
تح ی ات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.
بینام .0447 .تفاهمنامه سند بهرهوری آب كشاورزی (افق
دهساله) .وزارت جهاد كشاورزی ،اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن
و كشاورزی ايران.
جلیلی م دم ،ز .0444 .تولید  0/0میلیون تن انار در ساه جاری.
وبسايت خبرگزاری ايانا.44/4/41 ،
راد ،م.ه ،.اصغری ،م.ر ،.عصاره ،م.ح .0449 .اثر تنش خش ی بر
ررد ،عمل رد و كیفیت میوه انار

().Punica granatum L.

رقم رباب نیريز در ررايح اقلیمی خشک .مجله به زراعی
نهاه و بذر ،جلد  ،40-2رماره .41-75 ،0
سرمد ،ز ،.بازرگان ،ع ،.و حجازی ،ا .0444 .روش های تح یق در
علوم رفتاری .نشر آگه 919 .صفحه.
راهرخ نیا ،م.ع ،.بنیان پور ،ع.ر ،.محمدی ،د .0444 .تأثیر
مديريتهای مختلف آبیاری بر انار رقم رباب نیريز در
رهرستان كازرون استان فارس .نشريه آبیاری و زه شی
ايران.2017-2075 )9(09 ،
راهرخ نیا ،م.ع ،.زارع ،ا .و ده انی سانین ،ح .0449 .م ايسه
ابزارهای مختلف برنامهريزی آبیاری قطرهای مركبات در
خاک با بافت متوسح و سنگین .نشريه آبیاری و زه شی
ايران.951-991 )4(4 ،

راهرخ نیا ،م.ع ،.زارع ،ا .و ده انی سانین ،ح .0442 .م ايسه
ابزارهای برنامهريزی آبیاری در باغات مركبات با بافت خاک
متوسح و سبک .نشريه آبیاری و زه شی ايران-944 )7( 9 ،
.514
ریردلی ،ع .و طهماسبی ،ع.ر .0442 .تأثیر توأم آب آبیاری و
نیتروژن بر م اومت ،عمل رد

راندمان آب آبیاری در ايران .مجله تح ی ات مهندسی سازه-

و كارايی مصرف آب )(WUE

انار .مجله علوم و مهندسی آبیاری.99-0 )44( 49 ،
عباسی ،ف ،.ف .سهراب و ن .عباسی .0445 ،ارزيابی وضعیت

(مطالعه موردی رهرستان فردوس ،خراسان جنوبی) .نشريه
آبیاری و زه شی ايران.517-944 )01( 9 ،
لطفیان،م .0447 .ايران بزرگترين تولیدكننده انار دنیاست .پايگاه
خبری روستا نیوز ،كد خبر  ،0199تاريخ  00اسفند .0447
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Investigation of Irrigation Water and Water Productivity of Pomegranate
Orchards in Iran
M.A. Shahrokhnia*1, F. Abbasi2, A. Naseri3, A. Haghayeghi-Moghaddam4, M. Goodarzi5, M.
Farzamnia6, , H. Parvizi7, H. Moosavi-Fazl8, and M.M. Ghasemi9

Abstract
It is necessary to study of water productivity of pomegranate orchards because of limited water resources, need
to improve water productivity and the importance of pomegranate fruit. In this study, the volume of applied water
and pomegranate yield in more than 120 selected orchards in the provinces of Isfahan, Khorasan Razavi, Markazi,
Semnan, Yazd and Fars were measured. Analysis of variance was used to investigate the possible differences in
yield, applied water and water productivity. Results showed that except for yield, the difference in the applied
water and water productivity was significant. The average yield of pomegranate was 21.5 ton/ha. The average
volume of applied irrigation water was 14792 m3.ha-1. The average productivity of applied irrigation water was
1.69 kg.m-3. The average water + effective long-term rainfall productivity was 1.47 kg.m-3. The productivity of
water + effective rainfall of the current year was 1.43 kg/m3. The volume of applied water in pomegranate
orchards and the gross water requirement was not similar in the selected provinces. In some provinces such as
Fars, Khorasan Razavi, Semnan and Markazi, the volume of applied water was less than the gross water
requirement and in Isfahan and Yazd provinces was more than the gross water requirement. But on average, the
volume of applied irrigation water was close to the gross water requirement in the year of the research and to the
long-term gross water requirement. The average volume of applied water in drip and surface irrigation systems
was 9981 and 15765 m3.ha-1, respectively, the percentage of reduction of applied water in drip irrigation system
compared to surface irrigation was 37%.
Keywords: Crop Water Requirement, Penman Montieth, Pomegranate Water Use, Water Productivity Of
Pomegranate Trees
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